
  

 

 اإلجابة ورقة يتسلةم قبل األسئلة جمةع على تكبإجا من ويتأكد يتةةآلا األسئلة على أجب ثم ، أولا  باهلل استعن
    

         -:  يلي فةما الصحةحة اإلجابة اختر أـ /  األول السؤال

  درجات 10                       الفهم القرائي
ما تلك أن يم ويحاولوالطماع ل يشبع ول يريتوي  ،الطمع صورة من صور األنانةة بل صورة من صور الشر  

 مال.بصاحبه إلى الفقر والذل وضةاع ما معه من  ينتهيالطمع و حق،ر وجه عند اآلخرين بغة

وكانت هذه الدجاجة يتضع كل  اللون،ةلة ذهبةة ميحكى أن مزارعا وزوجته كانا يملكان في مزرعتهما دجاجة ج

ع يوما في أن يذبح الدجاجة لةستخرج ما ارالمزر هذا إلى أن فك حاجتهما،ن بهما يسدايوم بةضة ذهبةة يبةعانها و

 المال.ةبةعها ويحصل من خاللها على الكثةر من نها من بةضات ذهبةة ليحويه بط

لكن أعد السكةن وفتح بطن الدجاجة  يقبل،حه بأل يفعل ذلك إل أنه لم أخبر المزارع زوجته بما ينويه فحاولت نص

فقد  حظهما،فجلس وزوجته يبكةان ويندبان  األحشاء،إل فةه د م يجا فللةحصل على البةضات الذهبةة التي يتخةله

 . قهما الةومير رزرا بسبب الطمع دجاجتهما الذهبةة التي كانت مصدسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمالتعل وزارة

 ..… مبحافظة التعليم إدارة

 ..… مكتب تعليم

 مدرسة ..............

 / التاريخ 

 لغيت/ املادة 

  اخلامس/ الصف 

 ساعتان /  الزمن 

 (                       )  :ساجللوم رق        ..................................................................................   /سم الطالب ا

 هـ144٣لعام  الدور األول    الثالث الفصل الدراس ي   اختبار
 

 س
 

 المهارة
 

 الدرجة 
 الدرجة

 باألرقام 

 

 الدرجة باألحرف
 

 المصحح
 

 المراجع
 

 المدقق

      10 روءفهم المق 1

      8 الصنف اللغوي 2

      8 الوظيفة النحوية 3

      8 ئيةاإلمال الظاهرة 4

      6 الرسم الكتابي 5

       المجموع النهائي

 



 

1 
 ....." ..." األنانةة معنى 

  يتفضةل اآلخرين  جـ           حب اآلخرين  ب       حب النفس  أ

2 
  مضاد " الفقر " .....

  القناعة  جـ          ى الغن ب       الحاجة  أ

3 
  البةضات " مفرد" 

  البةضة  جـ           األبةض  ب       البةض أ

4 
 : نهاية الطمع

 الزيادة  جـ          ى الغن ب      الفقر  أ

5 
  مزرعته:كان المزارع يمتلك في 

   نخلة  ـج      قرة ب ب      دجاجة  أ

6 
  وزوجته:المزارع  رزقالسبب في ضةاع مصدر 

  الطمع  أ           البخل  أ       التبذير أ

 م العبارة الخطأ .أما أط(  خ  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة صح )    

    واألنانةة.صور الشر  الطمع صورة من 7

     له.بما قسمه هللا  الطماع يرضى 8

9 
  يوم؟انت يتضع الدجاجة كل ا كماذ

.......................................... ................................................................. 

10 
 ذبحها؟في بطن الدجاجة بعد الطماع  ماذا وجد

............................................................................................................. 

 

 درجات  8                              واألسلوب اللغويالصنف 

11 
 

 ياء المخاطبة يعد من:أو  ةلجماعألف الثنةن أو واو ا كل فعل مضارع ايتصلت به

  الحروف الخمسة  جـ  األسماء الخمسة  ب     فعال الخمسة األ أ

12 
 

 اسم آخره ياء لزمة غةر مشددة مكسور ما قبلها.

 المقصور  جـ المنقوص  ب    الممدود أ

13 
 

 . قطفت وردة ........أكمل باسم ممدود

  لونها أحمر  جـ  جمةلة  ب   حمراء أ

14 
 

 وب ........أسل" حفظت السورة كلها:  "نوع األسلوب في جملة 
 

 دعاء ـج     يتوكةد  ب      يتعجب أ

15 
 

   (أكمل بتوكةد مناسب ) رجع الطالب ........

 جمةعهم  جـ    جمةعا ب     ككل  أ

 ".غبة في إرضاء ربهم األعلىر ؛عملون بإخالصالمعلمون ي" 
 استخرج من الفقرة السابقة 

 ..................الخمسة فعال من األفعال  -16
 

 ..............................مقصورا اسما  – 17

 وغةر ما يلزم . ايتوكةد" جمةع "  اجعل كلمة       " ةن متمةزون جمةع المعلم  -18        

        ............................................................................................... 

 



 درجات { 8}   وظةفة النحوية لا
19 

 

 اشترك الطالب و.......في إعداد المسرحةة . 

 المعلمون ـج    المعلمةن  ب     المشرفةن  أ

20 
 

   النجاح العظةم يتحقق باألفعال .   الموصوف في الجملة السابقة 

 ال األفع جـ   العظةم  ب     النجاح أ

21 
 

 كمل بصفة مناسبة (أ)              يفخر الوطن بالمواطنةن ......

 مخلصون جـ    المخلصون ب    المخلصةن أ

22 
 

 " األمةن " التاجر األمةن محبوب . إعراب كلمة 

 أ
وعالمة  مرفوعخبر 

 رفعها الضمة
 ب

وعالمة  مرفوعفاعل 

 رفعها الضمة
 جـ

 ة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة صف

23 
 

  (    المشاركة يفةد .....المثابرة يتجعل الصعب سهال  ) أكمل بحرف عطف بالصبر 

  ثم  جـ فـ ب و أ

 

 دروسه.بالجتهاد في فهو يتمةز  ،ةنوالمعلم الطالبالطالب المتفوق محبوب من 
  السابقة:استخرج من الفقرة    

 ..................  صفة  -24

 ......................  معطوف  – 25

 .................   اسم مجرورا  – 26

__________________________________________________________________________ 

 درجات { 8الظاهرة اإلمالئية   } 

27 
 

 الوطن.هناك ................ عظةمة ألبناء 

 أامال  ـج      آمال ب      أأمال أ

28 
 

 يتكتب( ة -ء   - ـل   -م   - م  وف كلمة ) عند وصل الحر

 مملوءة جـ    مملوئة ب     مملوؤة أ

29 
 

 وطني يتنفست .......

 ههواؤ   جـ       ههوائ   ب     ههواء   أ

30 
 

 مزة ممدودة الدولة آبار مةاه كثةرة . الكلمة التي بها هحفرت 

 كثةرة  جـ مةاه ب     آبار  أ

 
                                 اكتب ما يملى عليك 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

............................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 
 
 

 درجات  6                                                        الخط 
  لنسخ ما يلي بخط ا تباك

 
..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 

 0بالـتــوفـيــق والـنـجـــاح كم ل منياتيتع ـــمـ

 التفاعليإعداد قناة التعلم 
  - YouTubeجبريل هللا فتح األستاذ التفاعلي التعلم قناة (830)

 

  التلةجرام رابط

https://t.me/tdsgl 

 

https://www.youtube.com/channel/UCvaXh3D-jMSqm61PIvTQ60g
https://t.me/tdsgl
https://t.me/tdsgl

